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 مغامرات فى أعماق البحار
 الفصل األول

   بتدائى .الصف الخامس االفى     فى أى صف أسامة ؟ -۱
          =============================== 

 ما القصص التى یفضل أسامة أن یقرأھا؟ -۲

البحرى ، والشاطر حسن ، وعقلة اإلصبع ، وقصص ألف لیلة قصص السندباد 
 ولیلة .

           =============================== 

 ما سر سعادة أسامة أثناء حدیثھ مع أختھ آمانى ؟ -۳

 یقرأھا كثیر من أطفال العالم وأنأنھ عرف أن ھذه القصص تُرجمت للغات عدیدة و
 . قصة عقلة اإلصبع التى یحبھا مكتوبة فى اللغات االنجلیزیة والفرنسیة واأللمانیة

         =============================== 

 ما أسعد األوقات عند أسامة ؟ -٤

التى یقرأ فیھا بعض القصص الخیالیة أو التى یجلس فیھا ویسبح فى عالم الخیال 
 ویؤلف لنفسھ قصة شائقة .
         =============================== 

 اذكر بعض األشیاء التى كانت خیاالً وتحولت إلى واقع . -٥

بساط الریح المسحور الذى یطیر فوقھ الشاطر حسن بالعلم والعمل وتحول  -
 إلى طائرات ، وصواریخ وسفن فضاء ومكوك الفضاء .

ا یحدث فى البالد كرة الساحر البلوریة التى كان یرى فیھا الساحر كل م -
البعیدة تحولت إلى واقع باختراع التلیفزیون الذى ینقل كل ما یحدث فى 

 العالم بمجرد الضغط على زر من أزراره .
 
 



 

۲ 
 

 كیف یتحول الخیال إلى واقع ؟ -٦

 عن طریق العلم الغزیر ، والعمل الكثیر ، والبحث المتواصل .
=============================== 

 ة التى یعمل فیھا عالء الدین ؟كسم الشرما ا -۷

 شركة بترول سیناء الذھبیة قرب الشاطئ الشرقى لخلیج السویس .
=============================== 

 فیم كان یفكر أسامة وھو جالس فى حدیقة المنزل ؟ -۸

نتقل والبساط السحرى وخاتم سلیمان ثم اكان یفكر فى الشاطر حسن وعقلة اإلصبع 
 ھالة وزوجھا .یفكر فى أختھ 

=============================== 

 عجب أسامة بأختھ وزوجھا ؟لماذا أُ  -۹

 ألنھما سافرا لیعمال فى مكان بعید عن العاصمة .
=============================== 

 ماذا تمنى أسامة ؟ -۱۰

ذات الشمس  أن یزور أختھ ھالة وزوجھا ویقضى معھما عدة أیام فى سیناء الجمیلة
 المشرقة والرمال الذھبیة وجبالھا العالیة .

=============================== 

 وماذا تخیل أسامة ؟ -۱۱

أنھ یضغط على خاتم سلیمان والریح تحملھ مع أختھ أمانى وتنقلھما على فوق ظھر 
حمامة إلى بیت أختھما ھالة فى سیناء ، ثم غلبھ النوم وعاش فى حلم جمیل واختلط 

 الواقع بالخیال .
=============================== 

 كیف استطاعت الحمامة حمل أسامة وأختھ ؟ -۱۲

 ألنھما تحوال لعقلة إصبع فأصبحا أصغر من الحمامة . 

 



 

۳ 
 

 ة ؟             لماذا سقطت أمانى وأخوھا من على ظھر الحمام -۱۳

وحاول عقلة اإلصبع  سقطت أمانى ألنھا شعرت بدوار شدید فاختل توازنھا وسقطت
 أن یرفع أختھ ولكنھ سقط معھا .

     =============================== 

 بعض مظاھر الجمال : -۱٤ 

 تعبیر یدل على أھمیة الحب بینختالف الرأى ال یفسد للود قضیة "  : " ا -
 المتحاورین برغم اختالفھم فى الرأي .

=============================== 
 ھ اإلنسان .شبھ الخیال ببحر واسع یسبح فی:   الم الخیال "" یسبح فى ع -

=============================== 
 تعبیر یدل على أن الخیال الیؤدى إلى التقدم ." الخیال وحده ال یكفى  "  :  -

=============================== 
 تضاد یبرز المعني ویوضحھ ، ویوحى" الیظھر أولھ وال یظھر آخره "  :  -

 تساع البحر .با
=============================== 

 أسلوب تعجب ." ما أجمل میاھھ الزرقاء "  :  -
=============================== 

 تعبیر یدل على شدة حبھ للخیال وبعده عن" تبنى تصوراً فى الھواء "  :  -
 الواقع .

=============================== 
 النوم بإنسان قوى .شبھ " غلبھ النوم "      :  -

                                     =============================== 

 لقیمتھ العالیة وكثرة استخداماتھ .  لماذا سمى البترول بالذھب األسود ؟ -۱٥
              =============================== 

 المناسبة ؟َمْن قائل العبارة اآلتیة ؟ ولمن قالھا ؟ وما  -۱٦

" من حقك أن تفكرى بھذه الطریقة ، وأنا تعودت أن أحترم آراء اآلخرین وال 
 أفرض رأى على أحد "

قائل العبارة : أسامة ، وقالھا ألختھ أمانى ، عندما كانت على ظھر الحمامة  -
 وكانت ترید من المؤلف أن ینقلھما إلى سیناء بطائرة أو بصاروخ .

                        



 

٤ 
 

 على أى شىء تدل ھذه العبارة ؟ختالف الرأى الیفسد للود قضیة " " ا -۱۷

 تدل على ضرورة وجود المودة والمحبة بین المتحاورین بالرغم من اختالف الرأى.
  =============================== 

 ما صفات الحمام الزاجل ؟ -۱۸

 حفظ الطرق        -السرعة الفائقة       -القوة الجسمیة     -
 ) كیلو متر فى الساعة . ٦۰یطیر أكثر من (  -

                        =============================== 

 بم ُسمى الحمام الزاجل ؟ ولماذا ؟ -۱۹

 ُسمى بحمام المراسلة ، ألنھ كان ینقل الرسائل بین الناس قدیماً .
    =============================== 

 ماذا تعلمت من أسامة ؟ -۲۰

 حب القراءة . -
 احترام آراء اآلخرین وال نفرض رأینا على أحد . -

                       =============================== 

 ما الجمال فى :  -۲۱

 . " تبنى قصوراً فى الھواء " : تصویر األحالم بقصور تبنى فى الھواء -
: تكرار إلى أسفل تدل على شدة " إلى أسفل .. إلى أسفل .. إلى أسفل "  -

 عمق البحر .
=============================== 

 َمْن قائل العبارة اآلتیة ؟ ولَمْن ؟ وما المناسبة ؟ -۲۲

" ال بأس أن تبنى قصوراً فى الھواء على شرط أن تعرف كیف تشید لھا أساساً من 
 الواقع "

عندما كانت معھ فى حدیقة المنزل  )أسامة(ألخیھا  )أمانى(قائل العبارة  -
 وكانت تتحدث معھ عن الخیال والواقع .

 

 



 

٥ 
 

 الفصل الثانى 
 صف قاع البحر كما رأه عقلة اإلصبع . -۱

یشبھ حدیقة عجیبة الشكل بدیعة األلوان فیھا ما یشبھ األشجار المصنوعة من مادة 
 األشكال واأللوان .صخریة صلبة جمیلة مختلفة 

=============================== 

 مالذى جعل عقلة اإلصبع ال یستطیع أن یتمتع بجمال قاع البحر ؟ -۲

 أنھ كان مشغوالً بالبحث عن أختھ أمانى .
=============================== 

 ما الذى صنع األشجار الصخریة التى تصبح مستعمرات مرجانیة ؟ -۳

 المرجان الجمیل الذى یعیش فى البحر .حیوان 
=============================== 

 مادلیلك على قوة إیمان عقلة اإلصبع وھو یبحث عن أختھ ؟ -٤

 أنھ أستعان با� وكان صابراً متذكراً قول هللا تعالى " إن هللا مع الصابرین " .
=============================== 

 على التنقل فى قاع البحر ؟ وعالم یدل ذلك ؟ما الذى ساعد أسامة  -٥

ستجاب    اسمكة كبیرة ركب على ظھرھا وھذا دلیل على أن هللا یقف بجانبھ و
 لدعائھ .

=============================== 

 ماذا رأى عقلة اإلصبع بعد ذلك ؟ -٦

 خطبوطاً كالذى رآه من قبل فى فیلم سینمائى ، وحوتاً قادماً نحوه .رأى ا 
=============================== 

 ؟ماذا تمنى بعدما رآى الحوت واألخطبوط  -۷

 تمنى أن یرى معركة عنیفة بینھما ألنھ یعرف أنھما من أشد األعداء لبعضھما .



 

٦ 
 

 سبب نجاة األخطبوط من الحوت ) ؟ما ولماذا لم تحدث ھذه المعركة ( -۸

انتشرت حولھ فأخفتھ عن ألن األخطبوط أسرع وأخرج من جسمھ مادة كالحبر 
 األنظار .

=============================== 

 ما الذى طعن الحوت ؟ -۹

سمكة متوحشة لھا طرف مدبب كالسیف طولھ متر تقریباً ھجمت على الحوت 
 األكبر منھا حجماً وھذا من عجائب البحر .

=============================== 

 ھرب وتعیش فى حالة فزع ؟ما الذى جعل األسماك تسارع بال -۱۰

 السمكة المفترسة التى لھا طرف كالمنشار تمزق بھا األسماك ثم تأكلھا . 
=============================== 

 ما الذى أصاب السمكة التى كان عقلة اإلصبع یركبھا ؟ -۱۱

الذى أصابھا وقسمھا لنصفین ھو المنشار الخاص بالسمكة المفترسة وطار عقلة 
 فى الھواء ونجا من الموت بأعجوبٍة .اإلصبع 

=============================== 

 ما الدلیل على شدة صبر عقلة اإلصبع ؟ -۱۲

 أنھ لم ییأس من البحث عن أختھ وظل ینادى هللا فى كل وقت .
=============================== 

 لماذا لم تحس السمكة بعقلة اإلصبع وھو على ظھرھا ؟ -۱۳

 ألنھ صغیر جداً فى حجم بندقة . 
=============================== 

 ماذا رأى عقلة اإلصبع بعدما فقد سمكتھ التى كان یركبھا ؟ -۱٤

أعلى وأحاطت بھ من كل جانب حتى  رأى أشباحاً سوداء ھائلة تنزل فوقھ من
 ستقرت فى قاع البحر ، وبعض الغواصین یطمئنون على سالمتھا .ا

 



 

۷ 
 

 صبع بعدھا ؟قرر عقلة اإل ماذا -۱٥

 معھم لیعرف حكایة ھذه األنابیب .قرر أن یصعد 
=============================== 

 ولماذا لم یصعد معھم كما أراد ؟ ( وما المفاجأة التى حدثت لھ ) ؟ -۱٦

ألنھ سمع صوتاً جعلھ ال یتحرك وال یصدق ما أذنیھ من المفاجأة إنھ صوت أمانى 
 أختھ .

=============================== 

 من جمال التعبیر فى الفصل : -۱۷

 بالمناظر أسلوب تعجب تدل على إعجابھ الشدید" ما اجمل ھذه المناظر " :  -
=============================== 

تعبیر یدل على " إنھا أختى والبد أن أجدھا مھما كان الجھد والتعب " :  -
 أجلھا بأى شىء وعدم الیأس .مدى حبھ ألختھ وتضحیتھ من 

=============================== 
تعبیر یدل على الحیرة وشدة المأذق " كان السؤال سھالً . واإلجابة صعبة "  -

 ، وتضاد یوضح المعنى .
=============================== 

 تعبیر یدل على شدة الضیق الذى وقع فیھ ." أضیق من ثقب اإلبرة " :  -
=============================== 

    تعبیر یدل على أن الموت كان قریباً منھ ." نجا من الموت بأعجوبة " :  -
           ===============================  

 الفكرة التى خطرت على بال أسامة عندما رأى السمكة ؟ ام -۱۸

سرعة أن یركب على ظھر السمكة ویبحث عن أختھ أمانى فى قاع البحر فى 
  وسھولة .

              =============================== 

 ھل شعرت السمكة بأسامة ؟ -۱۹

 نھ صغیر . صغیر فى الحجم بندقة أو حبة من حبات الفول السودانى .ال ، أل

ھو حیوان بحرى أسطوانى الشكل لھ ثمانیة أذرع ماذا تعرف عن األخطبوط ؟ -۲۰
 حوالى أربعة أمتار تتحرك فى جمیع االتجاھات .أو أرجل رأسیة طول كل منھا 



 

۸ 
 

 ماذا تعرف عن السمكة أبوسیف ؟ -۲۱

ھى سمكة متوحشة لھا طرف مدبب كالسیف طولھ متر تقریباً وطولھا حوالى أربعة 
 أمتار وتطعن بسیفھا األسماك ثم تأكلھا .

=============================== 

 ماذا تعرف عن السمكة أبى منشار ؟ -۲۲

ھى سمكة مفترسة طولھا حوالى ستة أمتار ولھا طرف كالمنشار طولھ حوالى 
مترین تفتت بھ األسماك ثم تأكلھا ، وھى التى ضبت السمكة الكبیرة التى كان 

 یركبھا أسامة ضربة قویة فقطعتھا نصفین .
=============================== 

 لماذا تعجب أسامة عندما رأى السمكة أبوسیف ؟ -۲۳

 ألنھ رأھا تندفع بكل جرأة وھجم على الحوت الضخم وتطعنھ طعنة قویة بسیفھا .
=============================== 

 ما سبب حزن وخوف أسامة ؟ -۲٤

 سبب حزنھ أنھ فقد السمكة التى كان یركبھا . -
 سبب خوفھ على أختھ أمانى التى تاھت فى قاع البحر . -

                       =============================== 

 زود هللا مخلوقاتھ فى قاع البحر بوسائل للدفاع عن نفسھا . وضح ذلك . -۲٥

األخطبوط : المادة الزرقاء التى یفرزھا من جسمھ عند الخطر فتخفیة عن  -
 السمكة أبو منشار : المنشار .    -             األنظار ، وثمانیة أذرع .

 الحوت : ضخامة الجسم .    -  المدبب  .السمكة أبوسیف : السیف  -
 

                      =============================== 

 ماذا تعلمت من أسامة فى ھذا الفصل ؟ -۲٦

 الصبر عند الشدائد . -
 نحمد هللا دائماً فى العسر والیسر . -
 ماد على هللا فى كل أمور حیاتنا .االعت -



 

۹ 
 

  الفصل الثالث
 على أختھ أمانى ؟كیف عثر أسامة  -۱

وجدھا تصرخ وتصیح كأنھا تحارب عدواً وھى محشورة تحت أنبوبة ضخمة 
 سوداء ، فأخرجھا بحذر من تحت األنبوبة .

=============================== 

 مم حذرت أمانى أخاھا ؟  -۲

 حذرتھ بأن یحاول إنقاذھا بحذر ألن األنابیب الضخمة تتحرك ببطء .
=============================== 

 ماذا حكت أمانى ألخیھا عما رأتھ ؟ -۳

رأت سمكة ترسل أمامھا ضوءاً كشافاً ینیر لھا الطریق ، وسمكة أخرى فى رأسھا 
ضوء أحمر وفى ذیلھا ضوء أزرق ، وسمكة یخرج النور من جسمھا كلھ ، وأسماكاً 

أسماكاً تستطیع أن تطفئ ترسل أنواراً حمراء وخضراء وبنفسجیة وصفراء ، و
 أنوارھا عندما تشاء وتشعلھا عندما ترید .

=============================== 

 عالم اتفق عقلة اإلصبع وأختھ فوق سطح البحر ؟ -٥

اتفق مع أختھ أن یصعد لسطح الماء لیعرفا حكایة األنابیب السوداء الضخمة 
 والغواصین الذین نزلوا فى قاع البحر وراءھا .

=============================== 

 ماذا رأى عقلة اإلصبع وأختھ فوق سطح البحر ؟  -٦

د وفى وسطھا برج رأى عقلة اإلصبع وأختھ جزیرة وسط الماء مصنوعة من الحدی
وأجھزة وناس یعملون بھمة ونشاط ومطار صغیر بھ طائرة  حدیدى حولھ حجرات

 ==================================        ھلیكوبتر .

 كیف عرفت أمانى وعقلة اإلصبع حكایة األنابیب ؟ -۷

ھذه األنابیب  مع رجل من سكان الجزیرة وعرفا أنسمعا أحد الغواصین یتحدث 
 على الشاطئ . اتھنقل البترول من الجزیرة إلى خزانتستخدم فى 



 

۱۰ 
 

 ماذا رأت أمانى فوق الجزیرة ؟ -۸

 ً مرتفعاً خطراً فوق الماء لیقوم بلحم  أحد العمال یتسلق الجزیرة ویصعد مكانا
األنابیب ویلبس قفازاً فى یده وعلى وجھھ قناعاً یحمیھ من شرر النار الشدیدة أثناء 

 العمل وفى یده جھاز لحم األنابیب .
=============================== 

 لماذا یعتبر عمل ھذا الرجل خطراً ؟  -۹

 فسوف یقع فى البحر .ألنھ یقف على سلم رفیع وإن اھتز السلم 
=============================== 

 ما الذى یحمى ھذا الرجل من السقوط فى البحر ؟ -۱۰

أنھ ربط حول وسطھ حبل مربوط من طرفھ اآلخر فى الجزیرة الحدیدیة فإن اھتز 
 السلم فإنھ سوف یتعلق فى الحبل .

=============================== 

 لھ الرجل ؟ ما الخطر الذى تعرض -۱۱

اشتد الھواء فطار القناع وقفز العامل لیمسك بالقناع فاختل توازنھ وسقط من فوق 
 السلم ولكنھ لم یسقط فى البحر ألنھ معلقاً من وسطھ فى حبل األمان .

=============================== 

 زمالؤه .من أنقذ العامل ؟   -۱۲
=============================== 

 بالشجاعة ألنھ واصل العمل مرة أخرى .  تصف ھذا العامل ؟بم  -۱۳
=============================== 

 لماذا سعدت أمانى عندما رأت الطائرة المروحیة ؟ -۱٤

 ألنھا وجدتھا فرصة لتركبھا وتعود للمنزل .
=============================== 

یوافق وحاول إقناعھا  ال . لموھل وافق عقلة اإلصبع على رأى أمانى ؟ -۱٥
بالعودة مرة أخرى ألعماق البحر حتى یستطیع التعرف على المزید من عجائب 

 البحر .



 

۱۱ 
 

   یقل الضوء وتزداد برودة المیاه .   ا عن سطح البحر ؟نماذا یحدث كلما انخفض -۱٦
=============================== 

 فیم تستخدم األنابیب الحدیدیة ؟ -۱۷

 من الجزیرة الحدیدیة إلى خزاناتھ على الشاطئ . فى نقل البترول
=============================== 

 لماذا كان یلبس العامل قفازاً فى یده وقناعاً على وجھھ ؟ -۱۸

 لیحمیھ من الشرر الذى یتطایر من النار الشدیدة .
=============================== 

 لماذا صرخت أمانى ؟ -۱۹

عینیھا بعض األحداث السریعة فاشتد الھواء فطار القناع من على ألن حدث أمام 
 ختل توازنھ فسقط من على البرج اھتز الُسلم فاوجھ العامل ، فقفز لیمسك بھ ف

=============================== 

 ماذا تعلمت من أسامة ؟ -۲۰

 أن نفكر قبل أن نعمل  -التأني وعدم التسرع          -      الحرص والحذر . -
 

                 =============================== 

 لماذا بنیت الجزیرة الحدیدة فى ھذا المكان ؟ -۲۱

 تحتھا بئر كبیر من آبار البترول . ألن
          =============================== 

 نابیب الحدیدیة ؟یلف ویدور حول األلماذا كان أسامة  -۲۲

 نقاذ أمانى .لیعرف أحسن طریقة إل
         =============================== 

 . كأنھا أشباح غیر واضحة مانى ؟ظھرت األسماك فى قاع البحر أمام أكیف  -۲۳
            =============================== 

 . تشتد برودة الماء ویشتد الظالم   ؟ بم نشعر كلما نزلنا إلى األعماق -۲٤
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 :  لاسئلة عىل الفصل االو 

 ما القصص التى يحب أسامة قراءتها ؟  -1

………………………………………………………………………………………………………………. 

 ماسبب سعادة اسامة ؟ او  ما أسعد االوقات السامة ؟ -2

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 ما أحب االوقات السامه ؟ -3

………………………………………………………………………………………………………………. 

 بساط الري    ح خياال ... كيف أصبح حقيقة . كان  -4

………………………………………………………………………………………………………………. 

 ماذا تعرف عن كرة الساحر البلوريه  -5

………………………………………………………………………………………………………………. 

 كرة الساحر البلورية خياال .. كيف أصبحت حقيقة ؟ -6

………………………………………………………………………………………………………………. 

 صبح الخيال حقيقة ؟كيف ي -7

………………………………………………………………………………………………………………. 

 اين يعمل عالء الدين زوج اخت اسامه ؟ -8

………………………………………………………………………………………………………………. 
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 لماذا اعجب اسامه بعالء الدين واخته هاله ؟ -9

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 ما المقصود بالذهب االسود ؟ ولماذا اطلق عليه هذا االسم ؟ -10

………………………………………………………………………………………………………………. 

 ما المقصود ب           " اختالف الرأي ال يفسد للود قضية " ؟ -11

………………………………………………………………………………………………………………. 

 وىه عىل ظهر الحمامه ؟ وكيف ترصف أسامة ؟ماذا حدث  -12
ى
 ألمان

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 ؟ -13
ى
 ماسبب خوف أمان

………………………………………………………………………………………………………………. 

 ماذا تعرف عن الحمام الزاجل ؟ -14

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 
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  اسئلة عىل 
ى
 الفصل الثان

 إىل أين وصل أسامة ) عقلة اإلصبع ( وماذا وجد ؟ -1

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 ماذا كان يشعر أسامة ؟ وماذا كان يقول لنفسه ؟ب -2

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 أخته ...ماذا رأى ؟ب -3
ى
      ينما كان أسامة يفكر ف

………………………………………………………………………………………………………………. 

ة ؟ م -4   خطرت عىل  بال عقلة اإلصبع عندما رأي السمكة الكبير
 ا الفكرة التى

………………………………………………………………………………………………………………. 

ة ؟ل -5  ماذا لم تشعر به السمكة الكبير

………………………………………………………………………………………………………………. 

 اذا رأي عقلة اإلصبع وهو عىل  ظهر السمكة ؟ م -6

………………………………………………………………………………………………………………. 

 فيلم ) مغامرات موجة بحر(؟م -7
ى
 اذا رأى أسامة ف

………………………………………………………………………………………………………………. 

 قاع البحر ؟ ا المعركة التى تمتى عقلة االصبع ان يراها م -8
ى
 ف

………………………………………………………………………………………………………………. 

 يف أفلت األخطبوط من الحوت ؟ ك -9

…………………………………………………………………………………………………………. 

 اذا تعرف عن سمك ) أبو سيف (؟ م -10

………………………………………………………………………………………………………………. 
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 اذا فعل أسامة عندما ضاقت الدنيا عليه ؟ م -11

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

   تسارع بالهرب وهي مذعورة ؟  ماذا كانت األسماكل -12

………………………………………………………………………………………………………………. 

  كان يركبها عقلة اإلصبع ؟ وما الخطر الذي تعرض له ؟ م -13
 اذا حدث للسمكة التى

………………………………………………………………………………………………………………. 

 أسامة ؟وخوف ا سبب حزن م -14

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 ا سبب اضطراب ماء البحر ؟ م -15

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 الماء؟ ما حقيقة المخلوقات التى رآها  -16
ى
 أسامة تسقط ف

………………………………………………………………………………………………………………. 

 ماذا نزل الغواصون إىل  قاع البحر ؟ وماذا فعلوا ؟ ل -17

………………………………………………………………………………………………………………. 

  ماذا قررعقلة اإلصبع أن يصعد إىل سطح الماء ؟ل -18

………………………………………………………………………………………………………………. 

  ا الذى منعه من الصعود ؟م -19

………………………………………………………………………………………………………………. 

  مكانة وال يتحرك ؟ م -20
ى
 ا الذي جعل عقلة اإلصبع يتسمر ف

………………………………………………………………………………………………………………. 
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 الثالفصل الث

 تصيح ؟لماذا كانت  -1
ى
 أمان

………………………………………………………………………………………………………………. 

 ؟م -2
ى
 اذا فعل أسامة عندما سمع صوت أمان

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

ى الشجاعة والتهور ؟م -3  ا الفرق بير

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 ؟م -4
ى
 اذا حىك عقلة اإلصبع ألخته أمان

………………………………………………………………………………………………………………. 

  ؟ ك -5
ى
 أسامة عىل  أخته أمان

 يف عير

………………………………………………………………………………………………………………. 

  م -6
ى
 عقلة اإلصبع عندما جاء إلنقاذها ؟ وبما رد عليها ؟  م حذرت أمان

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

  أعماق البحار ؟ وعالم يدل ذلك ؟ م -7
ى
  وىه  ف

ى
 اذا شاهدت أمان

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

  ؟ م -8
ى
 اذا قال عقلة اإلصبع عندما سمع كالم أخته أمان

………………………………………………………………………………………………………………. 
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 أعماق البحار ؟م -9
ى
 اذا يحدث كلما غاص اإلنسان ف

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 ماذا اتفق عقلة اإلصبع مع أخته عىل  الصعود إىل سطح الماء ؟ ل -10

………………………………………………………………………………………………………………. 

 ا المنظر العجيب الذى شاهده أسامة وأخته ؟م -11

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 ين بنيت الجزيرة الحديدية ؟أ -12

………………………………………………………………………………………………………………. 

  البحر ؟ ا فائدة األنابيب ام -13
ى
  ألقيت ف

 لسوداء التى

………………………………………………………………………………………………………………. 

 ا العمل الذي كان يقوم به العامل ؟ وأين كان يقف ؟ م -14

………………………………………………………………………………………………………………. 

 اذا كان يرتدى عامل اللحام ؟ ولماذا ؟ م -15

………………………………………………………………………………………………………………. 

  فجأة ؟ ل -16
ى
 ماذا رصخت أمان

………………………………………………………………………………………………………………. 

  البحر عندما اختل توازنه ؟ ل -17
ى
 ماذا لم يسقط العامل ف

………………………………………………………………………………………………………………. 

 شجاعة هذا العامل ؟ ا الدليل عىلم -18

………………………………………………………………………………………………………………. 

  عىل  عقلة اإلصبع عندما رأت الطائرة ؟ م -19
ى
حت أمان  اذا اقيى

………………………………………………………………………………………………………………. 

اح ؟ و  -20  ما موقف أخيها من هذا االقيى

………………………………………………………………………………………………………………. 
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 تدريبات عامة عىل القصة

  يقرأ فيها 
أسامة تلميذ يحب قراءة القصص حبا جما، وكانت أحب األوقات عنده، تلك التى

  عالم الخيال، ويؤلف لنفسه قصة 
ى
 بديعة شائقة. قصة، أو يجلس ويفكر، ويسبح ف

 
:  ×( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )  ( ضع عالمة ) أ)    -( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يىل 

  خيال.  -1
ى
 ( )       الحياة كلها خيال ف

ة.  بحث عقلة اإلصبع عن أخته، وهو  -2  (   )   عىل ظهر سمكة كبير
، اختفى الضوء كله وساد الظالم.   -3   أعماق البحر أكير

ى
  ف

ى
 ( ) كلما غاصت أمان

 ( )      اختالف الرأي ال يفسد للود قضية.  -4
 ( ما أحب األوقات عند أسامة ؟ب)

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

؛ حتى يصبح    .. والبد معه من العلم الغزير والعمل الكثير
: الخيال وحده ال يكفى  

ى
قالت أمان

 حقيقة واقعة. 
 

 .................................... كلمة ومضادها   -1  -) أ ( استخرج من العبارة : 
 .................................. معتى ) الغزير (  -2    

( أمام العبارة غير الصحيحة فيما  ×( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )  )ب( ضع عالمة ) 
 :   -يىل 
  المراسلة.  -1

ى
 ( )    الحمام الزاجل كان يستخدم ف

  البحار مثل األسماك.  -2
ى
 ( )   يستطيع اإلنسان أن يعيش ف

 ة ؟)ج ( كيف يصبح الحلم حقيقة واقع
………………………………………………………………………………………………………………. 

 

إن أسامة معجب بعالء الدين؛ ألنه سافر إىل سيناء، ومعجب بأخته هالة؛ ألنها سافرت مع  -
  ذلك المكان البعيد عن العاصمة. 

ى
 زوجها عالء الدين للحياة ف

 ؟عيدة بالسفر مع زوجها ؟ ولماذا ) أ ( هل كانت هالة س

………………………………………………………………………………………………………………. 

  )ب( لماذا سافر عالء الدين إىل سيناء ؟

………………………………………………………………………………………………………………. 



 

www.yaqenedu.com يـقـيـن التعليمية                                                                                                   

إن الخيال شائق ولذيذ، وأحيانا يتحقق، فالشاطر حسن كان يطير ببساط الري    ح المسحور،  
  كل مكان. 

ى
 وكرة الساحر البلورية أصبحت اآلن موجودة ف

  عرصنا الحديث جهاز يشبه كرة الساحر البلورية، فما هو ؟   -1
ى
 ف

………………………………………………………………………………………………………………. 

 ة. اذكرهما. يحتاج الخيال إىل أمرين حتى يصبح حقيقة واقع  -2

………………………………………………………………………………………………………………. 

ى     إن الحمام الزاجل حمام قوي ورسي    ع، يستطيع أن يطير أكير من ستير
ى
  يا أمان

ى
ال تخاف

  الساعة، وهو يعرف الطريق بشكل غ
ى
ا ف  ريب مدهش. كيلوميى

  حمل الرسائل ؟  -1
ى
 لماذا كان الحمام الزاجل يستخدم قديما ف

………………………………………………………………………………………………………………. 

  عرصنا الحاىل  ؟    -2
ى
 كيف ترسل الرسائل ف

………………………………………………………………………………………………………………. 

 
سة تهجم عىل األسماك المذع - ة مفيى ى رأي عقلة اإلصبع سمكة كبير ب  ها ذات اليمير ورة وترصى

 وذات الشمال، فتمزق أجسامها. 
 
 تعرض عقلة اإلصبع للموت ثم نجا بأعجوبة. كيف حدث ذلك ؟  -1

………………………………………………………………………………………………………………. 

 ماذا تعرف عن شكل األخطبوط ؟ ب  -2

………………………………………………………………………………………………………………. 

ى الحوت واألخطبوط. فبماذا تنته  ؟ -3  لو قامت معركة بير

………………………………………………………………………………………………………………. 

  أفلت بها األخطبوط من الحوت ؟ -4
 ما الحيلة التى

………………………………………………………………………………………………………………. 
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ة غريبة، تس -   الماء، فخطرت عىل باله وفجأة رأى )عقلة اإلصبع( سمكة كبير
ى
بح أمامه ف

 فكرة. 
 :  
ى
ى فيما يأن ى القوسير  ) أ ( اخيى اإلجابة الصحيحة مما بير

 قوته ( –خاطره  –) شجاعته   معتى )باله( :  -1 
ة(:  -2  ة ( –قليلة  –) طويلة   مضاد )كبير  صغير
 أفكار ( –أفاكر  –) فكرون   جمع )فكرة(:  -3 

  
ى
 ، كما تفهم من العبارة السابقةالماء  )ب( ماذا رأي عقلة اإلصبع ف

………………………………………………………………………………………………………………. 
  خطرت عىل بال )عقلة

 اإلصبع( ؟ وهل نفذ هذه الفكرة )ج ( ما الفكرة التى
………………………………………………………………………………………………………………. 

 الكثير "............  ير والغز ............  )ج( أكمل: " يتحول الخيال إىل حقيقة ب 
 
  هذه األعماق المظلمة أشكاال وألوانا من  -

ى
  ألخيها عقلة اإلصبع كيف رأت ف

ى
وحكت أمان

  ترسل ... 
 األسماك الغريبة المضيئة، التى

1-   :  
ى
ى فيما يأن ى القوسير  اخيى اإلجابة الصحيحة مما بير

 قلدت ( –خاطبت  –) قصت   معتى ) حكت ( :  -1 
 المجهولة ( –المضيئة  –) الواضحة   المظلمة ( :  مضاد ) -2 

ه؟ قلة اإلصبع عندما سمع كالم أختماذا قال ع -2

………………………………………………………………………………………………………………. 

3-   
.  اذكر أنواع األسماك التى  

ى
  رأتها أمان

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………. 

 
  قليال وأخذت تنظر إىل أحد العمال وهو يتسلق الجزيرة الحديدية، ويصعد إىل  -

ى
سكتت أمان

 مكان خطر فوق الماء ليقوم بلحم بعض األنابيب. 
 ............    
 .......................................................... لعمل الذي يقوم به عامل اللحام ؟)ب( ما ا

 :  
ى
ى فيما يأن ى القوسير  )ج ( اخيى اإلجابة الصحيحة مما بير

  نقل:  -1 
ى
ول  –) الهواء  األنابيب السوداء كانت تستخدم ف  الماء ( –البيى

 سفينة ( –سيارة  –) طائرة  إىل جوار الجزيرة الحديدية كانت ترسو:  -2 
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اتفق عقلة اإلصبع وأخته عىل أن يصعدا إىل سطح الماء؛ ليعرفا حكاية األنابيب السوداء  -
  قاع البحر. 

ى
ى الذين نزلوا وراءها ف  الضخمة والغواصير

 :  
ى
ى فيما يأن ى القوسير  ) أ ( اخيى اإلجابة الصحيحة مما بير

 يتعلقا ( –يهبطا  –) يرتفعا   مرادف ) يصعدا ( :  -1 
ى ( :  -2   الغوص ( –الغواص  –) الغواصة   مفرد ) الغواصير

 ي اتفق عليه عقلة اإلصبع وأخته ؟ )ب( ما الذ
………………………………………………………………………………………………………………. 

  . ح الماء )ج ( اذكر ما رآه عقلة اإلصبع وأخته عىل سط
………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  أثناء   -
ى
  يده قفازا خاصا، وعىل وجهه قناع يحميه من النار الشديدة ف

ى
كان العامل يلبس ف

 العمل. 
 :  
ى
ى فيما يأن ى القوسير  ) أ ( اخيى اإلجابة الصحيحة مما بير

 غطاء للصدر ( –عطاء للوجه  –) غطاء لليد   مرادف ) قفاز ( :  -1 
 أقنعة ( –أقناع  –) قنوع    ) قناع ( : جمع  -2 

  أثناء العمل ؟
ى
 ) ب ( كيف يحم  العامل نفسه ف

   

 ....................................................................................................................... 
  البحر. فم

ى
  عدم السقوط ؟)ج ( اختل توازن العامل، ولكنه لم يسقط ف

ى
 ا السبب ف

   

 ....................................................................................................................... 
 
ة وسط الماء مصنوعة من الحديد، وسطها برج حديدي عال، حوله  - رأيا جزيرة صغير

 ة ونشاط. حجرات وأجهزة مختلفة،وناس يعملون بهم
 :  
ى
ى فيما يأن ى القوسير  ) أ ( اخيى اإلجابة الصحيحة مما بير

 بارجة ( –أبراج  –) بوارج   جمع ) برج ( :  -1 
ول  بنيت الجزيرة الحديدية فوق :  -2   قواعد خرسانية (  –شعب مرجانية  –) بير بيى
 شجاعة ( –كسل   –) نشاط   مضاد ) همة ( :  -3 

  من خالل
ى
 فهمك للقصة :  ) ب ( أكمل ما يأن

 أذرع.     .......... األخطبوط من الحيوانات البحرية، وله   -1

بت من الحوت سمكة متوحشة تعرف باسم   -2  .............. اقيى

  وسط الماء ألمر مهم. اذكر ذلك األمر. 
ى
 )ج ( أقيمت الجزيرة الحديدية ف

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 
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إن أسامة معجب بعالء الدين؛ ألنه سافر إىل سيناء، ومعجب بأخته هالة؛ ألنها سافرت مع  -
  ذلك المكان البعيد عن العاصمة. 

ى
 زوجها عالء الدين للحياة ف

 
 عيدة بالسفر مع زوجها ؟ ولماذا هل كانت هالة س  -1

………………………………………………………………………………………………………………. 
 لماذا سافر عالء الدين إىل سيناء ؟  -2

………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
ى رأي عقلة اإلصبع سمكة   - ب  ها ذات اليمير سة تهجم عىل األسماك المذعورة وترصى ة مفيى كبير

 وذات الشمال، فتمزق أجسامها. 
ك؟ ت ثم نجا بأعجوبة. كيف حدث ذلتعرض عقلة اإلصبع للمو   -1

……………………………………………………………………………………………………………….. 
لمخلوقاته وسائل للدفاع عن النفس. وضح ذلك عىل ضوء ما تعرفه عن  –تعاىل  –هيأ هللا  -2

 (األخطبوط –) أبو منشار 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

ى   -3  ؟الحوت واألخطبوط. فبماذا تنته  لو قامت معركة بير

………………………………………………………………………………………………………………. 

 
  قليال وأخذت تنظر إىل أحد العمال وهو يتسلق الجزيرة الحديدية، ويصعد إىل  -

ى
سكتت أمان

 مكان خطر فوق الماء ليقوم بلحم بعض األنابيب. 
  

 لعمل الذي يقوم به عامل اللحام ؟ما ا  -1

………………………………………………………………………………………………………………. 

2-   :  
ى
ى فيما يأن ى القوسير  اخيى اإلجابة الصحيحة مما بير

  نقل:  -1 
ى
 الماء ( –ول البيى  –) الهواء  األنابيب السوداء كانت تستخدم ف

 سفينة ( –سيارة  –) طائرة  إىل جوار الجزيرة الحديدية كانت ترسو:  -2 
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 إن الـخيال شائق ولذيذ ، وأحيانًا يتحقق ، فـ ) الشاطر حسن ( كان يطيـر ببساط الريح الـمسحور »

 « وكرة الساحر البلورية أصبحت اآلن موجودة فى كل مكان    

 :  اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين

 مـكـروه ( –جـذاب  –مـنـفـر  )       ( :                                   شائق)  معنى كلمة –     

 الـتـلـيـفـزيـون (  –الـحـاسـب  –) الـمـذيـاع                          الجهاز الذى يشبه الكرة البلورية هو –     

 مـغـمـور ( –مـغـامـر  –) مـغـامـرة       ( :                                 مغامرات)  مفرد كلمة –     

********************************************************************** 

  «  ال بأس من أن تبنى قصورًا فى الـهواء ، على شرط أن تعرف كيف تشيد لـها أساسًا من الواقع  »

 :  اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين

 تـسـكـن ( –تـبـنـى   –) تـتـحـرك      ( :                                     تشيد)  معنى  –     

 تـرفـع (  –تـهـدم  –) تـشـيـد       ( :                                    تبنى)  عكس  –     

 قـصـر ( –قـصـيـر  –( :                                        ) قـاصــر  قصور)  مفرد  –     

********************************************************************** 

 والكبـار أيضـًا عندمـا يشاهـدون الـمسـرحيـات واألفـالم والـمسلسالت ، وعندما يقـرءون القصص  »

 .                      «  والـروايات يكونون سعداء مع أنهم يعرفون أنها من خيال الـمؤلفني      

 :  ناختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسي

 ( الفليم – الفيلم – الفلوم)     ( :                                  األفالم)  مفرد  –     

 ( الرجال – الصغار – الكابر)   ( :                                  الكبار)  عكس  –     

 ( خياالت – أخايل – خيالون( :                                      )  خيال)  جمع  –     

 ************************************************************************** 
 

 ما أبـدع هذه األشجـار الصخـرية الـملونة ! أنا أعرف أنها من عمل حـيوان الـمرجان الـجميل الذى »

          .            «  يعيش فى البحـر ، ويصنع هذه الـمستعمرات الـمرجانية    

 :  اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين

 ( ما أسعد – ما أجمل – ما أولى)     ) مـا أبـدع ! ( :                           معنى –     

 ( المفضل – القبيح – السعيد) الـجـمـيـل ( :                              )  عكس –     

 ( أعمال – أعامل – عمول)                              ) عـمـل ( :        جمع –     

   (  البحر – الصحراء – النهر)       ( يـعـيـش فـى :           حيوان المرجان)  –     

 ( حيوان المرجان – األخطبوط – الحيتان)            :      من صنع المستعمرات المرجانية –     

************************************************************************** 

 وصـل ) عقلة اإلصبع ( إىل قــاع البحـر ، فـوجد نفسه فـى عالـم غـريب عجيب ، وجد نفسه فى »

 .                     «  بديعة األلوان حـديـقـة عجيبة الشكل      

 :  اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين

 قيعان ( –قيعة  –اع ( :                                                          ) أقواع جمع ) ق  –     

 للنزهة (  – رغماً عنه –) بحثاً عن البترول      وصل ) عقلة اإلصبع ( إلى قاع البحر :                          –     

 صخرية ( –نباتية  –) بحرية                        وجد نفسه فى حديقة :                           –     

 عوالم ( –عالمون  –جمع ) عالم ( :                                                         ) علماء   –     

************************************************************************** 

 الـحوت الضخم ولكن ) عقلة اإلصبع ( رآها تندفع بكل قوة وتهجم كانت هذه السمكة أصغر من »

 .                      «  بسيفها طعنة هائلة ثم تشتبك معه فى معركة عنيفة على الـحوت الكبري وتطعنه    

 :  اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين

 البطئ ( –الضئيل  –) الضعيف  مضاد ) الضخم ( :                                   –     

 شديدة (  –قاسية –مرادف ) عنيفة (:                                    ) مميتة –     

************************************************************************** 
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 جيبة . إن أعماق البحارهذا السمك ) أبو سيف ( متوحش حقًا يهجم على حوت أكبـر منه بـجرأة ع »

 .                     «  والغرائب فيها كثيـر من العجائب    

 :  اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين

 سيفها الطويل ( –كبر حجمها  –) ضعف الحوت     تغلبت سمكة ) أبو سيف ( على الحوت بسبب :          –     

 حيوان المرجان ( –األسماك المفترسة  –األشجار الصخرية من عمل :                                ) الحيتان    –     

 قارب صغير ( –سمكة كبيرة  –) حيوان بحرى    بحث ) عقلة اإلصبع ( عن أخته وهو على ظهر :        –     

 األخطبوط ( –سمكة أبو منشار  –) األشباح السوداء        تعرض ) عقلة اإلصبع ( للموت بسبب :                –     

************************************************************************** 

 ثم بدءوا فى الصعود إىل سطـح الـماء مرة أخرى وقرر ) عقلة اإلصبع ( الصعود معهم ولكنه سـمع  »

           .           «  صوتًا جعله يتسمر     

 :  اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين

 الصعوبات ( –األصابع  –جمع ) اإلصبع ( :                                           ) الصابعون  –     

 الغواصين ( –أخته  –مصدر الصوت هو صوت :                                ) األشباح  –     

************************************************************************** 

 رأت ) أمانى ( فـى هـذه األعـمـاق الـمظلمة أشكااًل وألوانـًا من األسـماك الغريبة الـمضيئة التى  »

 .                     « ترسل أنوارًا عـجيبة مـختلفة األلوان     

 :  اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين

 األعمق ( –العمق  –مفرد ) األعماق ( :                                   ) العميق  –     

 المكشوفة ( –الواضحة  –مضاد ) المظلمة ( :                                  ) المضيئة  –     

 شكل ( –لة مشك –مفرد ) أشكال ( :                                      ) مشكل  –     

************************************************************************** 

 وإىل جوار الـجزيرة الـحديدية ترسو سفينة كبيـرة ، ورأى ) أسامة ( أحد الغواصني يتحدث مع  »

                 .          «  رجل من سكان الـجزيرة عن األنابيب التى نزلت فى قاع البحر منذ قليل     

 :  اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين

 جانب ( –خلف  –مرادف ) جوار ( :          ) أمام  –     

 أسفل ( –سطح  –عكس ) قاع ( :              ) وسط  –     

 غوص ( –غواص  –مفرد ) غواصين ( :        ) غواصة  –     

************************************************************************** 

 كان العامل يلبس فى يده قفازًا خاصًا ، وعلى وجهه قناع يـحميه من النار الشديدة فى أثناء العمل    »

 .                     «  الشرر يتطاير حوله ، وعندما بدأ العمل أخذ    

 :  اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين

 غطاء للصدر ( –غطاء للوجه  –ادف ) قفاز ( :                                ) غطاء لليد مر –     

 أقناع ( –أقنعة  –جمع ) قناع ( :                                   ) قنوع  –     

 عمق ( –أعمق  –مفرد ) أعماق ( :                                ) العميق  –     

************************************************************************** 

 وداءـالس باء ؛ ليعرفا حكاية األنابيـدا إىل سطح الـمـه على أن يصعـع ( وأختـق ) عقلة اإلصبـاتف  »

 هنزلوا وراءها فى قاع البحر ، وعند سطح الـماء رأى) عقلة اإلصبع ( وأخت الضخمة والغواصيـن الذين     

 .                      «  منظرًا عجيبًا        

 :  اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين

 يخرج ( –يهبط  –مضاد ) يصعد ( :                                  ) يتسلق  –     

 سطح ( –سطوح  –جمع ) سطح ( :                                    ) مساطح  –     

************************************************************************** 
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.  «  انظر ، لقد طارت الطائرة وال فائدة من الكالم ، فماذا تريد اآلن ؟ »

:  اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين

طيور ( –طائرات  –) طائرون   جمع ) طائرة ( :                                   –

 راحة ( –تعب  –عكس ) فائدة ( :                                    ) ضرر  –

الكلمة ( –الكليم  –) الكالم            مفرد ) الكالم ( :                           –

**********************************************************************
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